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A Castrolanda tem em seus valores, além da 
união e da valorização das pessoas, o 
comprometimento com as comunidades 
onde está inserida. Com o rápido avanço do 
Coronavírus (Covid-19) em todo o país 
aumentou significativamente as demandas 
das unidades de saúde, hospitais e postos de 
atendimentos públicos por equipamentos de 
proteção básica e produtos para cuidados 
relacionados a assepsia dos ambientes. 

Atenta as necessidades e em contato direto 
com os órgãos responsáveis pela 
administração e destinação dos recursos 
para compreender a situação, a Cooperativa 
Castrolanda, por meio do seu comitê de 
crise, doou as Secretarias de Saúde das 
cidades de Castro, Piraí do Sul, Itaberá e 
Ponta Grossa, áreas de atuação da 
cooperativa, itens de suporte ao trabalho e 
para a utilização no dia a dia nesse 
momento tão difícil. 

“Em um momento tão crítico como o que 
enfrentamos, avaliamos internamente a 
necessidade de auxiliar as organizações que 
atuam diretamente no enfrentamento da 
crise”, destaca o Diretor Presidente Willem 
Berend Bouwman. 

“As iniciativas são reavaliadas dia a dia e 
poderão ser ampliadas durante as próximas 
semanas. Com a união de esforços e o 
trabalho coordenado, sem dúvidas 
superaremos essa crise”, enfatiza o Willem.

Castrolanda realiza doações 
para Secretarias de Saúde

O Grand Slam de 
Wimbledon, 
competição de 
tênis mais 
importante do 
mundo, teve sua 
edição de 2020 
cancelada por 
conta da 
pandemia do novo 
Coronavírus. O 
torneio, que 
acontece desde 
1877 e foi 
cancelado pela 
última vez na 
Segunda Guerra 
Mundial, estava 
originalmente 
marcado para 
começar no dia 29 
de junho em 
Londres. A 134ª 
edição de 
Wimbledon, que 
acontece em piso 
de grama e obriga 
os jogadores a se 
vestirem todos de 
branco, já tem 
nova data: 28 de 
junho de 2021.

A pandemia do 
Coronavíus é a 
crise mais 
desafiadora que o 
mundo enfrenta 
desde a Segunda 
Guerra Mundial. É 
o que aponta a 
Organização 
Mundial das 
Nações Unidas 
(ONU). De acordo 
com o organismo 
internacional, a 
crise atual tem o 
potencial de levar 
a “maior 
instabilidade, 
maior agitação e 
aumento do 
número de 
conflitos" pelo 
mundo. “Isso é 
muito mais que 
uma crise de 
saúde”, diz o 
relatório. “O 
Coronavírus está 
atacando as 
sociedades em sua 
essência.”

Balanço 
Casos confirmados

6.836
Brasil

229
Paraná

2.981
São Paulo

Fonte: Ministério da Saúde e Secretaria da Saúde do Paraná e São Paulo, atualizado em 01/04.  

Fonte: Bloomberg, Economatica, Reuters e Investing 

REGIONAL 
Governo e secretários municipais alinham 
ações contra a Covid-19

O secretário estadual de Saúde, Beto Preto, 
e o chefe da Casa Civil, Guto Silva, 
participaram nesta terça-feira (31), no 
Palácio Iguaçu, de uma videoconferência 
com secretários municipais de Saúde de 30 
municípios das 22 regionais do Estado. Na 
pauta estiveram orientações gerais da 
administração estadual no combate ao novo 
coronavírus, apresentaram demandas para 
facilitar o transporte aéreo dos exames para 
o Laboratório Central do Estado (Lacen), em 
Curitiba, pediram um levantamento das 
disponibilidades de EPIs (Equipamentos de 
Proteção Individual) nos municípios. 
Fonte: Agência de Notícias do Paraná 

Wimbledon, o 
torneio de tênis 
mais tradicional 
do mundo, foi 
cancelado

Fonte: El País 

Pandemia é maior 
desafio desde 
Segunda Guerra, 
alerta ONU

Fonte: Estadão

GERAL

Governo do Estado de São Paulo vai 
repassar R$ 100 milhões a 377 Santas 
Casas e hospitais municipais

Unidades terão capacidade de atendimento 
ampliada e vão liberar leitos em serviços 
de maior complexidade para casos da 
COVID-19. O Governador João Doria 
anunciou a liberação de R$ 100 milhões 
para 377 Santas Casas e hospitais 
filantrópicos ou municipais de pequeno 
porte ao longo dos próximos quatro meses. 
A meta é ampliar a capacidade de 
atendimento na rede de saúde e evitar que 
o sistema seja pressionado pelo aumento 
no número de pacientes infectados. 
Fonte: Portal do Governo de São Paulo

Governo alerta para medidas de proteção 
ao Coronavírus no campo

O Ministério da Agricultura, Pecuária e 
Abastecimento (Mapa) alerta para a 
importância do reforço de medidas de 
prevenção ao vírus no meio rural. Os 
cuidados devem ser adotados, pois 
animais, pessoas, veículos e equipamentos 
que entram na propriedade podem ser 
fonte de contaminação do vírus para os 
trabalhadores, já que o vírus (Covid-19) fica 
nas superfícies por um tempo. As regras 
higiênico-sanitárias da produção 
agropecuária já são amplamente 
conhecidas e aplicadas regularmente pelos 
produtores rurais, refletindo a excelência 
da produção brasileira. 
Fonte: MAPA

O gráfico mostra o desempenho das Bolsas 
globais em moeda local no primeiro 
trimestre de 2020.

Impacto do Coronavírus na 
economia global

Novo prazo 
de pedidos de vacinas

Informamos que o prazo para pedidos de 
vacinas foi prorrogado até o dia 10 de abril.

As informações serão contabilizadas e 
entraremos em contato para confirmar a 
aplicação, conforme demanda e 
disponibilidade.  

Cooperado (a)
Para mais informações entre em contato 
com Roselia pelo telefone 42 99129-3268, 
Nicole 42 99101-4149 ou com o Cadastro 
de Cooperados pelo 42 3234-8264. 

Colaborador (a)
Caso você que não tenha efetuado a reserva 
das vacinas contra a gripe, poderá solicitar 
via Intranet a adesão na lista de espera. 

Todo cuidado é pouco. Proteja 
você e cuide de quem você ama!

DICAS DE 

PREVENÇÃO

Não toque em nada 
antes de se higienizar;  

AO VOLTAR PARA CASA 

Limpe bem os produtos 
que trouxer de fora antes 
de guardar;  

Tire os sapatos 
e troque de roupa; 

Limpe seu celular 
e óculos com álcool 
ou água e sabão. 

É com grande satisfação que comunicamos a 
parceria entre a Cooperativa Castrolanda e a 
Camil Alimentos. A partir desta quarta-feira, 
01 de abril, a Camil Alimentos assume a 
nossa unidade produtora de feijão, 
ampliando ainda mais sua presença e 
capilaridade na região. 

A Camil Alimentos é reconhecida 
nacionalmente por sua liderança em arroz, 
açúcar, feijão e pescados. Suportada por sua 
ampla rede de distribuição, presente em 
mais de 400 mil pontos de venda em todo 
Brasil, está comprometida em melhorar 
ainda mais sua oferta junto à nossa região, 
razão pela qual a nossa parceria é bastante 
estratégica. 

A Camil já manifestou seu interesse em 
manter e intensificar as parcerias comerciais 
atuais da Castrolanda e em breve entrará em 
contato com cada um de vocês.

Parceria - Cooperativa 
Castrolanda e Camil Alimentos


